
 
 

c„ôv | 1 

 

আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ ললদ-দাওয়্ালত ওয়্ান-নুসরাহ 

 اللجنة الشرعية للدعوة والنصرة
উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা লেভাগ 

fatwaa.org 

 

ক াবনা কমবয়্ ল  ইউলিউে চ্যাবনবল ভবয়্স লদবত 
পারবে? 

প্রশ্ন:   
ইসলাবমর দৃলিবত ক াবনা কমবয়্ ল  তার ইউলিউে চ্যাবনবল লনবজর 
ভবয়্স লদবত পারবে?  

প্রশ্ন ারী- সুমাইয়্া আক্তার 
  
উত্তর:  
নারীর আওয়্াজ লিতনার  ারণ। তাই নারীর প্রলত শরীয়্বতর লনবদেশনা 
হল, প্রবয়্াজন ছাড়া পরপুরুবষর সাবে  ো না েলা এেং গাইবর 
মাহরামব  লনবজর আওয়্াজ না কশানাবনা। এ ারবণ ইোদত েবেলগর 
কেবেও শরীয়্বত এ লেষয়্লির প্রলত লে রাখা হবয়্বছ। কেমন আোন 
কদয়্ার দালয়্ত্ব নারীবদর কদয়্া হয়্লন। নারীবদর স ল নামাবের ক রাত 
লনম্নস্ববর পড়বত হয়্। হবজর তাললেয়্া পুরুষগণ উচ্চ আওয়্াবজ পবড়, 
ল ন্তু নারীবদর পড়বত হয়্ লনম্ন আওয়্াবজ। -আহ ামুল  ুরআন, 
জাসসাস: ৩/৪১২; তািসীবর রােী: ২৫/১৬৭; সহীহ েুখারী: 
১২০৩; সহীহ মুসললম: ৪২৩;  মুসান্নাি ইেবন আেী শাইোহ: 
১৪৮২২; ১৪৮২৮; শরহু সহীলহল েুখারী: ইেবন োত্তাল: ৩/১৯৩; 
মওসুওয়্যাহ লি লহয়্যাহ: ১৩/২৬৩; োহরুর রাবয়্ : ১/ ২৭৭; 
িাতাওয়্া শামী: ১/৪০৬ 
তাই কমবয়্বদর জনয ইউলিউে চ্যাবনবল ভবয়্স কদয়্া জাবয়্ে হবে না। 
আর েলদ এবেবে ইচ্ছা ৃতভাবে আ ষেণীয়্ ও ক ামল  ণ্ঠ কদয়্া হয়্, 
তবে কতা তা আরও কেলশ লনেনীয়্। আল্লাহ তায়্ালা েবলন,  

িাতওয়্া নাম্বার:304                    প্র াশ ালঃ18-12-২০২2 ইং 

 

 



 
 

c„ôv | 2 

 

আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ ললদ-দাওয়্ালত ওয়্ান-নুসরাহ 

 اللجنة الشرعية للدعوة والنصرة
উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা লেভাগ 

fatwaa.org 

ََتْخَضْعَنَََيانَِساءََ َفَََل تيََقْيُتيَ َا َإِِن َالنيَِساِء َِمَن َكَأََحٍد َلَْسُتيَ النيَِبيِ
َ ََمْعُروفاا. َقَْوًلا ََوقُْْلَ ََمَرٌض َقَلِْبِه َِِف َاليَِذي َفََيْطَمَع سورةَ-بِالَْقْوِل

 32األحزاب:َ
“কহ নেী পত্নীগণ! কতামরা সাধারণ নারীবদর মবতা নও; েলদ কতামরা 
তা ওয়্া অেলম্বন  র। সুতরাং কতামরা ক ামল  বণ্ঠ  ো েবলা না, 
পাবছ অন্তবর েযালধ আবছ এমন েযলক্ত লালালয়্ত হবয়্ পবড়। আর কতামরা 

নযায়্সঙ্গত  ো েবলা।” -সূরা আহোে: ৩২; ইমদাদলু িাতাওয়্া: 
৯/৪৩৭ 
আল্লাহ তায়্ালা ইরশাদ  বরন,  

َ]النور:َََوًَلَ َلُِيْعلََمََماَُيْخِفنَيَِمْنَِزيَنِتِهنيَ  ]31َيْضِرْبَنَبِأَْرُجلِِهنيَ
“এেং নারীরা কেবনা সবজাবর পদবেপ না রাবখ, োবত তাবদর কগাপন 

কসৌেেে জানা হবয়্ হয়্।” –সূরা নরূ: ৩১ 
ইমাম জাসসাস (রহ) েবলন,  
 

ل جماهد: "إمنا أبو األحوص عن عبد هللا قال: "هو اخللخال"، وكذلك قا روى
هنيت أن تضرب برجليها ليسمع صوت اخللخال"..... فيه داللة على أن 
املرأة منهية عن رفع صوهتا ابلكالم حبيث يسمع ذلك األجانب; إذ كان 

; النساءصوهتا أقرب إىل الفتنة من صوت خلخاهلا; ولذلك كره أصحابنا أذان 
أحكام القرآن -ذلك. ألنه حيتاج فيه إىل رفع الصوت واملرأة منهية عن 

 (412/ 3للجصاص ط العلمية )
“আেুল আহওয়্াস (রহ) আব্দুল্লাহ (রালে) কেব  েণেনা  বরন, 
এখাবন কসৌেেে দ্বারা উবেশয নুপূর। এমলনভাবে মুজালহদ (রহ) ও 
েবলবছন, ‘এখাবন নারীবদরব  এমন সবজাবর পা কিলবত লনবষধ  রা 
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হবয়্বছ, োবত পরপুরুষরা নুপূবরর আওয়্াজ শুনবত পায়্।’….. 
এখাবন এ োর প্রমাণ রবয়্বছ কে, নারীর জনয  োর আওয়্াজ এরূপ 
উচ্চ  রা লনবষধ, ো পরপুরুষ শুনবত পায়্।  ারণ নারী বণ্ঠর আওয়্াজ, 

তার নুপূবরর আওয়্াজ অবপো লিতনার অলধ  সম্ভােনাময়্।…” –
আহ ামুল  ুরআন, জাসসাস: ৩/৪১২   

 .وهللا تعاىل أعلم ابلصواب فقط
আেু মুহাম্মাদ আব্দলু্লাহ আলমাহলদ (উলিয়্া আনহু) 

০৭-০৫-১৪৪৪ লহ. 
০২-১১-২০২২ ঈ. 


